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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 ข้าพเจ้า บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 62,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  310,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 62,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามญั 62,000,000 1 62,000,000 

แบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) 

- - - - 

 

2.  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

62,000,000 5 หุ้นสามัญเดิม :  
1 หุ้นปันผล 

- - หมายเหตุ 
ข้อ 1 

รวม 62,000,000  
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หมายเหตุ : 

1. การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะจ่ายในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 62,000,000 บาท โดยก าหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวัน
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุน
จดทะเบียนและจ านวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั้ง ยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจ
ในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการ
ดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัท จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น 
ส าหรับเศษหุ้นดังกล่าว 

3.  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม ช้ัน 6  ทรู
ดิจิทัล พาร์ค โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 
10 มีนาคม 2564 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่................................. จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 

4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

4.1. บริษัท จะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัท จะด าเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรหุ้น
ให้กับผู้ถือหุ้น 
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4.2. บริษัท จะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุมัติให้รับ
หลักทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

5.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพ่ิมทุน 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 62,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

6.  ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 เพือ่เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 – ไม่มี –   

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 ซึง่คณะกรรมการมมีติ
อนุมัติการเพิม่ทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

23 กุมภาพันธ์ 2564 

2.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2564  

10 มีนาคม 2564 

3.  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 9 เมษายน 2564 

4.  ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วัน นับแต่ 
วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การเพิ่มทุน 

5.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล  22 เมษายน 2564 

6.  วันก าหนดจ่ายปันผล 7 พฤษภาคม 2564 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

7.  วันท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันก าหนด
จ่ายปันผล 

8.  วันท่ีหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายจิรณุ  กลุชนะรัตน์) (นางโสภา  อรุณรัตนา) 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 


